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www.bureaubeerse.nl

Je bent gestart met jouw praktijk of je
wilt binnenkort starten.
Maar het besluit is genomen.

Een droom om waar te maken.
En ik ben dankbaar dat ik je hiermee al
een beetje op weg kan helpen.

Want heel eerlijk … er komt ook best
veel op je af.
Tijd voor een beetje orde in de chaos
met deze startersgids.

Want waar moet je allemaal aan
denken? Wat is nu belangrijk en moet
je gelijk regelen en wat kan even
wachten?

Gefeliciteerd!

In deze gids help ik je op weg. 
En geef ik je ook al een aantal tips mee op het gebied van

prioritering en/of hoe je iets aan kunt vliegen.
 

 Ik leg de punten kort uit en heb er ook nog een checklist
bij gedaan, zodat het lekker overzichtelijk is en 

alles wat je gedaan hebt, af kunt vinken.
 Want daar houden we van hè?
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Vraag een domeinnaam aan22

Tja, dat is natuurlijk wel handig. Maar tegelijkertijd ook best moeilijk.

Tenminste … als je er lang over na blijft denken. Want zonder naam
kun je nog weinig, dus alles wat je hier aan tijd verliest, is zonde. 

Het belangrijkste is dat je een naam kiest die de lading dekt van wat
je de klant gaat brengen. Dus niet wat je doet, maar wat je de klant
aan voordeel oplevert.

Maar je kunt ook gewoon heel makkelijk je eigen naam te
gebruiken. Of een deel van je naam, denk aan Praktijkvanvliet.nl.
Deze keuze geeft namelijk nog alle ruimte straks. Mijn naam is Ingrid
Beerse en mijn bedrijf heet Bureau Beerse. Dit zegt natuurlijk niets
(meer klinkt wel lekker), maar de zin eronder dekt wel de lading:
‘Succesvol ondernemen in de zorg’. Voorheen deed ik freelance
marketingklussen in de zorg en toen stond er wat anders onder. Nu
gebruik ik soms ook Bureau Beerse ‘voor een bloeiende praktijk’. Dus
het voordeel is dat mijn domeinnaam voor mijn website gewoon
hetzelfde blijft, maar de zin eronder flexibel is. Misschien ook een
idee voor jou om er zo naar te kijken?

Kijk sowieso even op internet of in het register van de Kamer van
Koophandel (KVK) of de naam al bestaat. 

www.bureaubeerse.nl

11 Een naam voor jouw praktijk

Je kunt op internet verschillende aanbieders vinden. Maar ga eerst
eens zoeken of hij al bestaat. Als je googelt op ‘bestaat mijn domein
al’ dan vind je genoeg mogelijkheden om dit te toetsen.
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Vier een feestje55

Aanmelden doe je online, maar je moet wel 1 keer langs om je te
identificeren. Hier lees je hoe het werkt. Wacht hier niet te lang mee,
want zodra je een KVK-nummer hebt (en ook punt 4 hebt gedaan),
kun je namelijk vanaf dat moment ook al kosten aftrekken (denk aan
je opleiding, mobiele telefoon, ondernemerscoaching e.d.)
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33 Ga naar de Kamer van Koophandel en schrijf
je in (je ontvangt ook een SBI-code).

Jouw praktijk is een feit! 
En leer nu alvast om lekker vaak
elke mijlpaal te vieren. Ga lekker
uit eten. Trakteer jezelf en je
naasten. 

De belastingdienst

De KVK geeft jouw gegevens automatisch door aan de
belastingdienst. Je ontvangt binnen 10 werkdagen bericht van de
belastingdienst over de registratie van jouw praktijk.
Kijk hier voor informatie en handige tips van de belastingdienst voor
ondernemers.

44
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Maak een zakelijk e-mailadres aan 99

Bij de KVK heb je een SBI-code ontvangen. Is deze voor de
sector medische of geestelijke gezondheidszorg? Dan moet
je je ook aanmelden bij de gezondheidsinspectie. Deze
instantie controleert of je aan alle eisen voldoet.

Meld je ook aan bij een klachten- en geschillencommissie,
zodat je aan de klachtenregeling voldoet.

Overweeg deze verzekeringen: arbeidsongeschiktheid en
beroepsaansprakelijkheid.

Vraag ‘eHerkenning’ aan.
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66 Ga je in de (verzekerde) zorg werken?
Dan geldt ook dit voor jou:

Dit kan bijv. via jouw webbouwer. Want e-mailen met ‘familiesnoek’ of
‘annet1975’ is niet zo professioneel natuurlijk. Je kunt ook starten met
een e-mailadres via Gmail specifiek voor jouw bedrijf.

Laat algemene voorwaarden opstellen

Denk ook aan een privacy verklaring
(volgens de AVG-wet)
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Dit is in het begin niet echt nodig. Maar wel leuk natuurlijk. Je kunt
namelijk in het begin ook al prima starten met jouw bedrijfsnaam in
een bepaald lettertype en een herkenbare kleur. 
Heb je een krap budget of weinig tijd? Verlies het dan niet hieraan.
En sla het dan gewoon nog even over. Zorg eerst voor klanten. 
Jij bent je merk. Word zichtbaar … dat is veel effectiever.

Ook al heb je nog niet alles concreet en duidelijk. Neem mensen
mee in jouw proces, dat vinden ze vaak al super interessant. En het
kan je direct al bekendheid en klanten opleveren. Op LinkedIn kun je
gewoon op je eigen profiel communiceren. 
Op Instagram ook (maar kies een zakelijke pagina). Heb je een
persoonlijk profiel op Facebook? Maak dan nu al een zakelijk profiel
aan, zodat je daarop al volgers krijgt.

www.bureaubeerse.nl

1010
Bedenk alvast op welke social media kanalen
je actief wilt zijn en ga daar al vertellen dat je
gaat starten

Logo en huisstijl1111
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Zorg voor een handig digitaal takensysteem1313

Website … tja. Je denkt vaak dat je die gelijk nodig hebt. En dat snap
ik. Want vaak heb je dan pas het gevoel dat je bestaat. Maar hier zit
een beetje een kip en ei dilemma. Want je kunt pas een goede
website maken als je dit in jouw praktijk duidelijk hebt:

www.bureaubeerse.nl

1212 Website

Ik heb er hier een paar voor je op een rij gezet.

Waarom zouden mensen voor jou moeten kiezen? Wat is
jouw kracht en wat maakt jou kenmerkend?

Wie is jouw doelgroep? (Liefst zo specifiek mogelijk).

Wat wordt jouw aanbod?

Deze 3 dingen bepalen namelijk jouw positionering. Jouw teksten.
Jouw uitstraling. Toen ik voor mijzelf wilde beginnen, ben ik daarom
ook gelijk met een ondernemersopleiding gestart om dit allemaal
voor mijzelf helder te krijgen. Pas daarna begreep ik wat nodig was
en wist ik beter voor mijzelf wat ik wilde. Toen ben ik pas met mijn
website gestart. Een gouden greep, want daarna kon ik een
vliegende start maken met een site die klopte, goed voelde en vrij
snel ook al klanten opleverde. 
Kijk ook even verder in dit document naar de Succesvolle Praktijk
Formule om te zien welke thema’s je helder moet hebben in jouw
praktijk. 
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1414 Vertel je plannen 

Zoek alvast op internet naar relevante of lokale netwerken en ga er
een keer naar toe. Je hebt echt (nog) geen visitekaartjes nodig. Juist
handig als je ze niet hebt, want dan kun je daarna linken via social
media. Ik heb er dit artikel over geschreven. 

Vertel je buren, familie, vrienden en kennissen alvast van je plannen.
Als je erover gaat praten, gaan er balletjes rollen. Komen er ideeën
vrij. Denken mensen met je mee. Wellicht zoek je gelijk al een
praktijkruimte. Gooi het ’t universum in en opeens komt er een kans
voorbij. Of vertel als mensen vragen wat voor werk je doet, al over je
nieuwe werk. Voordat je het weet zegt iemand ‘interessant, dat is wel
wat voor mij, of voor mijn zus’. En voor je het weet heb je jouw eerste
klant.

www.bureaubeerse.nl

Netwerken1515
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Om je alvast een idee te geven
hoe je een bloeiende praktijk
bouwt, deel ik de succesvolle
praktijkformule met je. Want de
punten hierboven zijn
randvoorwaarden. Belangrijk,
maar niet bepalend voor jouw
succes. 
Dat zijn de thema’s hiernaast.

Succesvolle 
praktijkformule

Want dit is wat je nodig hebt:

8

Mensen kiezen niet voor jouw methodiek, maar voor jou. Dat
lezen ze op je ‘over mij pagina’, maar moeten ze ook zien en
voelen op je website, op jouw social media en als ze jou in
levende lijve ontmoeten. Maar wat maakt nou dat mensen ook
voor jou moeten kiezen? Er zijn verschillende manieren om dat
helder naar boven te krijgen. Als je dit weet, dan ga je hier heel
veel profijt van hebben.

11

Voor wie ben je er eigenlijk? Mensen gaan jou en jouw werk
interessant vinden als het resoneert. Als het aansluit bij hun
belevingswereld. Bij het probleem waarmee ze zitten. Of bij het
verlangen dat ze hebben. Hoe breder jouw doelgroep, hoe
minder je hen gaat raken. Hoe specifieker, hoe sneller je groeit
(en nee, dat wordt niet saai … ik hoor je al denken, het geeft juist
veel meer diepgang). Hoe je jouw doelgroep bepaalt en waar
dat aan moet voldoen, is niet zo even uit te leggen. Daar heb ik
4 methodieken voor om voor jezelf uit te zoeken. Want het
moet en mag ook lucratief zijn. En moet jou vooral ook blij
maken. Als je dat goed hebt gevonden, heb je goud in handen.

22
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Als je 1,2 en 3 weet, kun je bepalen welke marketingstrategie
passend is. Maak hier scherpe keuzes in, anders schiet je met
hagel. Die keuze bepaal je aan de hand van je doelgroep. Nu kun
je ook je website inrichten, omdat je precies weet welke ‘look en
feel’ past én welke teksten echt gaan raken.

44

Pas als je 1 en 2 weet, kun je over je aanbod nadenken. En een
aanbod moet een bepaalde opbouw hebben, want mensen
stappen niet zomaar in. Vaak hebben ze laagdrempelig nog wat
nodig om vertrouwen in jou te krijgen. En ga je lokaal werken,
landelijk of wellicht heb je nog grotere dromen. Dat bepaalt in
hoeverre je offline en online diensten gaat combineren. Er is op
dit vlak zoveel mogelijk, je zult verbaast staan. Maar blijf in ieder
geval nooit ‘hangen’ op het model waar je per uur, consult of
behandeling betaald wordt. Want dan loop je snel tegen grenzen
aan. Van jouw tijd (en kwetsbaarheid) en jouw omzetplafond.
Denk bijvoorbeeld aan het werken met trajecten en
programma’s. Dat gaat niet alleen jou, maar ook je klant heel veel
brengen.
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Tot slot moet je nog weten welke concrete acties je moet
uitzetten om volgende week (en elke week daarop) weer
nieuwe klanten te verwelkomen. Het is eigenlijk een vliegwiel
dat je nu hebt opgezet en ik leer je ook graag in stap 5 hoe je het
aan de gang houdt. Een plan is namelijk nog geen ACTIEplan.
Dat is echt wat anders. Het goud ligt in het DOEN. Dus zorg dat je
elke week AAN je bedrijf werkt zodat je kunt gaan sturen op
klanten én omzet. Want dat geeft rust en controle.

55

"Door motivatie en inspiratie 
kom je uit de startblokken. 

Maar met volhouden krijg je pas succes."

https://www.bureaubeerse.nl/


1.    Kies een naam voor jouw praktijk

2.   Vraag een domeinnaam aan

3.   Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel 

4.   Kijk op de website van de belastingdienst voor ondernemers

5.   Vier een feestje: jouw praktijk is een feit! 

6.   Ga je in de (verzekerde) zorg werken? 

      Bij de KVK heb je een SBI-code ontvangen. Is deze voor

      de sector medische of geestelijke gezondheidszorg?  

      Dan moet je je ook aanmelden bij de gezondheidsinspectie

      Meld je aan bij een klachten- en geschillencommissie

      Overweeg deze verzekeringen: arbeidsongeschiktheid en 

      beroepsaansprakelijkheid

      Vraag eHerkenning aan

7.   Laat algemene voorwaarden opstellen

8.   Laat een privacy verklaring opstellen

9.   Maak een zakelijk e-mailadres aan

10.  Maak accounts aan bij verschillende social media kanalen

11.   Kies voor een logo of huisstijl 

12.  Maak een website

13.  Zorg voor een handig digitaal takensysteem

14.  Vertel je buren, familie, vrienden en kennissen van je plannen

15.  Ga naar lokale netwerken/netwerkbijeenkomsten

Checklist
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Heel veel succes en maak
er een mooie praktijk van.

Waarin niet alleen jij je
droom kunt waarmaken,

maar waarin je ook het
leven van veel mensen een
stukje mooier mag maken.

 
Ingrid Beerse

Je bent welkom hier eens vrijblijvend 
met mij over te sparren. 

Ik geef namelijk per maand 2x gratis een
strategiegesprek weg t.w.v. € 97,-. 

Je kunt hiervoor in aanmerking komen 
via deze knop:

 

Ja, ik wil een gratis
strategiegesprek!

© Bureau Beerse
Alle rechten voorbehouden

Tekst: Ingrid Beerse
Design: Claudia Döpp
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